
TT20-14-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO

INZERCIA

0905 534 595

Č. 14 / 3. APRÍL 2020 / 24. ROČNÍK

Husqvarna Trnava - Trstínska 22 | www.hsqintec.sk • 0903 796 272

3
9

-0
 T

T
1

4

OBJEDNÁVAŤ MÔŽTE TELEFONICKY

A AJ CEZ NAŠU WEB STRÁNKU!

www.hsqintec.sk • 0903 796 272

Ce
ny

 sú
 ib

a 
od

po
rú

ča
né

 v
rá

ta
ne

 D
PH

. A
kc

ia
 p

la
tí 

do
 1

7.
 6

. 2
02

0.
 Z

od
po

ve
dn

os
ť z

a 
tla

čo
vé

 ch
yb

y 
vy

lú
če

ná
. S

po
lo

čn
os

ť H
us

qv
ar

na
ne

us
tá

le
 v

yk
on

áv
a 

vý
vo

j v
ýr

ob
ko

v,
 a

 p
re

to
 si

 v
yh

ra
dz

uj
e 

pr
áv

o 
zm

en
iť 

di
za

jn
, š

pe
cifi

ká
cie

 a
 v

yb
av

en
ie

 b
ez

 p
re

dc
há

dz
aj

úc
eh

o
up

oz
or

ne
ni

a.
 H

us
qv

ar
na

 je
 re

gi
st

ro
va

ná
 o

ch
ra

nn
á 

zn
ám

ka
. C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

02
0 

Hu
sq

va
rn

a 
AB

 (p
ub

l).
 V

še
tk

y 
pr

áv
a 

vy
hr

ad
en

é.

39
-0

01
3 

T
T0

2

ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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MÁME OTVORENÉ

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

0907 514 8170907 514 817
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DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

plo�, múriky, predzáhradky, kaskády

okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy
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InzercIa

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk
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TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
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Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY
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Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
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PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Ja chcem, tak môžem

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá 
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo 
len chcem. Čo sa mi práve zažiada. 
Nikto ma v tom nemôže obmedziť 
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto ce-
lospoločenského egoizmu a igno-
rovania potrieb či bezpečia tých 
druhých je u nás alarmujúci. Na-
riadenia sú pre tých druhých, pre 
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú 
pre tých druhých, pre hlupákov, 
mňa sa netýkajú. A to už vôbec ne-
píšem o radách a odporučeniach. 
Hoci sú v záujme zdravia. Dokon-
ca, v záujme života, prežitia.

Ak spolu a všetci nebudeme reš-
pektovať nariadenia hlavného hygie-
nika – ktoré majú v právnom zmysle 
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľ-
nú) zákona, ak nebudeme dodržiavať 
vládne nariadenia a množstvo záko-
nov, ktoré v týchto dňoch v zrých-
lenom režime schvaľuje náš parla-
ment, dostaneme sa na španielsku 
či taliansku cestu. Potom bude asi 
každému z nás náš osobný egoizmus 
na dve veci. Vieme aké.

Denne vidíme, že rabovanie 
obchodov nemalo žiaden zmysel, 
základných tovarov je v nich dosť. 

Potravinový sortiment sa zúžil iba 
výnimočne o niektoré komodity a aj 
to iba vďaka ich nerozumnému a pa-
nickému nákupu. A aj to iba dočas-
ne. Logistické centrá sú plné až po 
strechy. Majitelia obchodov sa tešia 
svojej nečakanej jarnej vianočnej se-
zóne. Ich zisky idú do miliárd a oby-
vateľstvo sa vykupuje z posledných 
finančných rezerv ako o život.

Je zákaz vychádzania bez rúšok, 
platí nariadenie o nezhromažďovaní 
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy 
ľudí na hromadné grilovačky a ma-
nifestačné bicyklovanie a korčuľova-
nie v hustote, aká kedysi bývala iba 
v centrách miest počas pracovného 
dňa.

Lebo – ja chcem, tak môžem. 
Môžem je veľký pán, ale musím ešte 
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro 
doplatíme všetci, aj tí, kto-
rí do bodky rešpektujú 
okolnosti týchto výni-
močných dní?

Prosím, zamysli-
me sa. S pozdra-
vom všetko iba to 
dobré -

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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RENOVÁCIA EUROOKIEN
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Viac info na www.vinoteka-cassalle.sk

ROZVOZ
SUDOVÉHO VÍNA

Objednávky prijímame
v PONDELOK AŽ PIATOK
od 11 do 16 hod.
na tel. čísle:

+421 948 151 427
rozvoz od 16 do 19 hod.

Objednávky prijímame
v PONDELOK AŽ PIATOK
od 11 do 16 hod.
na tel. čísle:

+421 948 151 427
rozvoz od 16 do 19 hod.
Minimálna hodnota
objednávky je 8 eur.

MAĽUJEME

STIERKUJEME

NATIERAME

MAĽUJEME

STIERKUJEME

NATIERAME
0944 19 43 41
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fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na letné pneumatiky a diskyna letné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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Hlinené omietky 
15Eur/m2

Vlnená izolácia
zarodom@gmail.com 

0948 912 388
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TRNAVA

pri hlavnej ceste

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

BÍŇOVCE

0905 333 339

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

JARNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Vážení zákazníci,

život okolo nás práve ovplyvňuje šírenie nového koronavírusu (COVID-19).

Kamenárstvo Stone Industry s. r. o. sa v  maximálnej miere snaží prispôsobiť vzniknutej situácii. Poskytujeme 
všetky obchodné činnosti vrátane dodania tovarov a služieb spojených s našou činnosťou. Pokračujeme v prevádzke 
v súlade s platnými nariadeniami. Taktiež poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi, stretnutie 
v rúškach na čerstvom vzduchu pri obhliadke hrobového miesta. Obhliadka je možná aj bez prítomnosti zákazníka. 
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky.
S pozdravom a nádejou, že sa všetci čoskoro dostaneme z tejto ťažkej situácie. Ing. Branislav Kovačiný

KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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• Zemné a výkopové práce

• Dodávka a pokládka

   zámkovej dlažby

• Dovoz štrkov,

   pieskov a kameniva

• Zemné a výkopové práce

• Dodávka a pokládka

   zámkovej dlažby

• Dovoz štrkov,

   pieskov a kameniva

Informácie na: ekopsksro@gmail.com

+421 905 516 507, www.ekop.eu
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto).   Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie.  Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.
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KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

INTERIÉROV

0903 783 800

maľovanie • stierkovanie
sadrokartón
obklady • dlažby
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bližšie informácie:

DOVOZ TOVARUDOVOZ TOVARU
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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Prevádzka je do odvolania

ZATVORENÁ.

Objednávky tovaru

a viac info na:

www.rekomplett.sk
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Totok pozoruváný som napísala ešče pret vy-
puknucím epidémie, ale otvtedy sa zmenylo len  
jedno, ludé s rúškom si nemóžu v obchode otkus-
nút z rožka, any z inej potraviny. Pažravý, alebo 
lakomý? Takto som pomenuvala jedného zlodeja, 
kerého som vidzela v supermarkete. Bola som na 
nákupe v Trnave, raz za mesác tam idem na vačí 
nákup. Slušne oblečený pán z manželku chodzil 
ot regálu k regálu, až mal plný vozík. Potom zasta-
vil pri pečive, zebral rožek a jedol ho, bez hamby 
si ho pchal do huby. Ket si zebral druhý, to už jeho 
žena nevydržala a odešla ot neho. 

Cicho ho z dálky pozoruvala a hambila sa. Jak 
dojedol, išól ge kase a ja za ným. Čekala som, či tý 
dva rožky nahlásí. Veru né. Žena to též nespravila, 
asi sa ho bála. Keby ten pán umýral ot hladu, tak 
to mohol vyréšit jako nékeré mamičky. Ket sa dzí-
ta domáha rožka, čokolády, alebo inačej dobroty, 
tá odlomý polovičku, dá ratolesci a druhú dá do 
vozíka, aby to pokladnýčka mohla zaúčtuvat. No 
nájdeme v regály nakusnutú čokoládu, aj salám, 
alebo napolitánku. Aj načaté jabĺčko, jahody, ale-
bo mandarínku. 

Aj títo koštuvači sú vlasne 
zlodeji. Aj medzi spotrebným 
tovarom sa nájde otvorená 
krabica a  vybraté nékeré sú-
častky a v otstavených vozíkoch 
zase plno zbytečne našklbaných 
sáčkov. Takýto zme zákaznýci.

Pažravý, alebo hladný?

» bapka Blašková

Zostaňte doma
Hľadal romantické miesto,

iba pre nás dvoch,
len čo teraz, keď zavreli
aj kúpele v Piešťanoch.

Všetci spolu
Doma nuda, krik a smeti, 

vakcínu budú musieť vynájsť
rodičia školopovinných detí.

Povinné rukavičky
Treba ešte chvíľu vyčkať,

dokedy nám to vydrží,
správať sa navzájom

jemne ako v rukavičkách.

Čo nám chýba najviac
Budeme asi všetci trochu chorí,

zelenina nám chýba menej
ako zatvorené smetné dvory.

Kedy padá vláda 
Ukážu vám ľudia  figu,
v Čechách, keď zdražie 

pivo
a u nás v Trnave, 

keď zrušia futbalovú ligu.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Hľadáme
brigádnikov
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

možnosť týždenného vyplácania.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
Trnava a okolie
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

11,99 € 
150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

13,99 € 

SWAN CENTRUM

033/328 33 55

Ján Volko

internetom

Autizmus sa nepýta, či môže prísť. Do rodiny 
vchádza bez pozvania a potom zostáva celý ži-
vot. Prekopáva všetko, čím rodina dovtedy žila. 
Do veľkej miery určuje jej tempo a fungovanie. 
Osud každej rodiny s autizmom je ťažký, ale 
práve v tej ťažobe a smútku sa skrýva niečo iné 
– krása a radosť zo života. Schopnosť pomôcť 
nielen sebe, ale aj druhým. 

Nezlomnosť.
Je skoré víkendové ráno, sedím na káve a listujem 

v novinách na neďalekej pumpe. Toto sú chvíle, ktoré 
trávim najradšej sám. Pri vedľajšom stole sedia dvaja 
mládenci, pred nimi nedopitá fľaša. Ako im môže chu-
tiť takto skoro ráno? 

Začínam čítať jeden z denníkov. „Šéfe, môžem si 
prisadnúť? Môžem sa niečo spýtať?“ prihovára sa mi 
jeden z nich. 

 „Prepáčte, som tu len na chvíľku,“ odpovedám s 
túžbou nebyť rušený. 

„Bude to len na chvíľku. Vy ste Majkov otec?“ 
Čakal som všetko možné, ale takúto otázku sme-

rujúcu k môjmu autistickému synovi nie. Sadá si ku 
mne: „Chcel som sa spýtať, ako sa vášmu Marekovi 
darí. Či si dokázal po škole nájsť vo svete miesto. Boli 
sme spolužiakmi na základnej škole, keď k nám nastú-
pil na integráciu, a potom sme boli v jednej triede aj na 
strednej. Bolo super byť s ním, aj keď je trochu iný.“ 

Som dojatý. V stručnosti opisujem, čo má Majo 
nové, ako sa mu darí. „Viete, keď k nám nastúpil, hneď 
sme ho prijali medzi seba. Neprekážalo, že bol iný. Ob-
ľúbila si ho väčšina z nás. Aj ja. Bol to správny chalan, 
celkom vtipný. Som rád, že na mňa nezabudol. Pred-

nedávnom som bol v obchode, a zrazu počujem, ako 
ma zdraví jeho hlas. Hovorím si – to je Majko. Najskôr 
som ho nevidel, vynoril sa až o chvíľu. On sa asi aj 
trošku hanbil. Ale pamätal si ma!“ 

Škoda, že nemám viac času, chcel som sa ho aj ja 
viac popýtať, ako sa mu darí. „Budem už musieť ísť. 
Od koho mám Maja pozdraviť?“  vravím, v očiach 
mám slzy.

Usmeje sa na mňa. „Povedzte mu len jeden kód – 
osemnásty apríl. Majo bude vedieť. Jeho pamäť je urči-
te stále brutálna.“  

Odchádzam s vďakou za mladých ľudí, ako je on, 
a je mi ľúto, že som ho dopredu zaškatuľkoval. Stále 
sa mám čo učiť. A zároveň odchádzam s hrdosťou na 
svojho autistického syna. Jeho bývalí spolužiaci mu 
dali veľa a pomohli mu integrovať sa, no minimálne 
toľko, ak nie viac, dal do života náš syn im. A čo ten 
kód? Samozrejme, že ho Majo pochopil. Hneď vedel, o 
koho ide. Autisti majú cit pre ľudí so srdcom, ktorí sa 
im otvoria. Nezabúdajú na nich.

Keď som v marci 2005 publikoval na blogu svoj 
prvý článok o autizme, náš prvorodený syn Marek 
mal necelých šesť rokov. Za prvotným rozhodnutím 
písať príbeh našej rodiny s autizmom stála u mňa aj 
potreba vypustiť písaním prebytočnú paru, cítil som 
nespravodlivosť, strach a úzkosť. Diagnózu autizmu 
som stále nemal vnútorne spracovanú a manželka na 
tom bola podobne. Navonok sme sa snažili žiť všetci 
traja čo najnormálnejší život, hlavou nám však nepre-
stávalo víriť množstvo otázok týkajúcich sa synovej 
budúcnosti, na ktoré nám nikto nevedel odpovedať. 

Postupne sa mi začalo ozývať stále viac a viac ro-

dičov s podobným osudom. Povedomie o autizme, o 
jeho diagnostike a celkovo osveta v spoločnosti boli v 
tom čase na veľmi nízkej úrovni, a tak som o našom ži-
vote s autizmom písal ďalej. Písal ahovoril som o tom, 
ako sa nám žije. Aj o tom, ako sa náš Majko postupne 
rozrozprával. Že sa nám ho po piatich rokoch v špeci-
álnych školách podarilo úspešne integrovať v bežnej 
základnej škole. Že mu vo vývoji pomáha spoločenský 
tanec spolu s krasokorčuľovaním. Ako sa snažíme vy-
stavovať ho neustále sociálnemu tlaku a že sa nám po-
darilo nájsť mu po skončení školskej dochádzky ako 
dvadsaťročnému prácu na dohodu. 

Písal som s vedomím, že tam niekde sú ľudia s 
autistickým alebo inak zdravotne znevýhodneným 
dieťaťom, ktorí potrebujú pomôcť a povzbudiť. Ciele-
ne som písal viac otých dobrých dňoch nášho bytia a 
žitia, aj keď tých horších by sa tiež nazbieralo. Písaním 
som však chcel druhých povzbudzovať, nie ešte viac 
deptať. 

Kniha Nezlomní nie je iba správou o  tom, ako 
žijú rodiny s  autistickým členom na Slovensku 
a v Česku. Je zároveň správou o nás všetkých. O tom, 
či a ako sme pripravení prijímať ľudí so zdravotným 
postihnutím. Ako vnímame rodiny s atypickým dieťa-
ťom. Či a akým spôsobom im dokážeme pomôcť. A aj 
o tom, či sa od autistov dokážeme niečomu naučiť. 
Pretože platí, že nielen my dávame veľa autistom, ale 
aj oni sú pripravení dávať nám. Často viac, ako od nás 
dostali. Stačí, aby sme im otvorili svoje srdcia. Aby 
sme ich prijali takých, akí sú.

Jozef Bednár 
(záver z knihy Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme)
https://obchod.dennikn.sk/show/287/jozef-bednar-nezlomni

Vychádza kniha Jozefa Bednára - otca autistického syna, o živote s autistickými deťmi  

Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť

0 9 0 7  7 5 3  1 2 2

• montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
• pokládka plávajúcej podlahy
• montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
• montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
• elektroinštalačné práce • kosenie trávnikov, záhrad

Odvoz a dovoz

- štrku - kameňa

- piesku - zeminy

- betónu - dreva

- a iného materiálu

do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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» 2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely -SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» 7 REALITY/iné

» Kúpim byt v Trnave a oko-
lí, tel: 0915 505359, vopred 
ďakujem. 

» 10 zahrada

» Predám zachova-
lú, funkčnú mláťačku 
22, cena 600€, dohoda 
možná, okres Detva. Tel: 
0908102833

» 14 RÔZNE/iné

» Prijmem zdatného zá-
hradníka s vlastným au-
tom na polovičný úväzok. 
Má vedieť ošetrovať ovoc-
né stromy a kríky, okrasné 
dreviny, trávobylinný tráv-
nik, zeleninový a bylinkový 
záhon, kvetinové záhony. 
Odvoz do zberného dvora. 
Veľká záhrada je pri RD Hrn-
čiarovce/P. 0905222944
» Kúpim zváračku k-200 
alebo ks-250 súrne. 
0944634153

07 REALITY / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

14 RÔZNE / iné 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

02 AUTO-MOTO / iné 
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TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08

e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
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sklápač

S účinnosťou od 27. marca 2020 pe-
diatri nepotvrdzujú rodičom zdra-
vých detí do dovŕšenia 11 rokov Žia-
dosť o ošetrovné.

Na základe žiadosti o ošetrovné 
(fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, kto-
rým si chcú rodičia uplatniť nárok na 
ošetrovné potvrdzujú rodičom chorého 
dieťaťa nevyhnutnú potrebu osobného 
a celodenného ošetrovania z dôvodu 
náhleho zhoršenia jeho zdravotného 
stavu za predpokladu, ak rodičia die-
ťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z 
dôvodu uzatvorenia predškolských a 
školských zariadení. 

Žiadosti o ošetrovné (fialové tlači-
vo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní 
nárok na ošetrovné zaužívaným spô-
sobom. Pediatri taktiež potvrdzujú žia-
dosti rodičom dieťaťa od dovŕšeného 
11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku, 
ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, av-
šak vyžaduje osobné a celodenné ošet-
rovanie z dôvodu, že jeho mentálne 
alebo fyzické schopnosti mu nedovoľu-
jú zvládnuť pobyt v domácom prostredí 
bez dozoru rodiča. Potrebu osobného a 
celodenného ošetrovania u týchto detí 
musí indikovať pediater. 

Ako potvrdzovať ošetrovné

» Zdroj: SP
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Na našu prevádzku
v Trnave

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Benefity: 13. mzda, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Závozník

výsyp zberných nádob podľa
predpísaných trás.
Základná mesačná hrubá mzda 630 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0911 914 074. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Vodič NAD
zvoz zberných nádob, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C.
Základná mesačná hrubá mzda 855 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 140 EUR. 
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0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality

STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 8
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 14. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

OPRAVA
�automatické

práèky

�elektrospotrebièe

�plynospotebièe
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033/5549 016

0915 756 849

OPRAVA
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ARMOVANIE   OHÝBANIE
VIAZANIE  UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA   STRMEŇOV
             ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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- Posilňuje imunitu, bojuje proti vírusom 
   a baktériam
- Znižuje vysoký krvný tlak, prevencia 
   infarkt, mŕtvica
- Reguluje hodnoty LDL a HDL cholesterolu
- Čistí cievy, zvyšuje ich pevnosť a  
   pružnosť
- Prevencia rakovinových ochorení, 
   zmierňuje účinky po chemoterapii
- Podporuje funkciu štítnej žľazy
- Eliminuje žalúdočné problémy, zápaly 
   žalúdka, chráni črevá
- Zmierňuje a lieči chudokrvnosť (Anémia)
- Prevencia a liečba cukrovky
- Eliminuje zápaly v tele, močových 
   ciest, ďasien, nosných dutín, kĺbov...
- Prevencia a liečba, zeleného a šedého 
   zákalu, chráni zrak pred UV žiarením
- Účinne pomáha pri alergiách peľových,     
   potravinových, prach, plesne

Ako nám môže
 Arónia pomôcť?

100% šťava z Arónie
bez konzervantov a sladidiel 

1l - kúra pre jednu osobu na 20 dní

Sypaný čaj z plodov Arónie
100g / 40 dávok

Kontakt: Starý Tekov, ul. Družby 20, 0903 231 771
        Aronia Tekov, e-mail: aroniatekov@gmail.com

Aróniu, pestujeme 
v Starom Tekove, 

bez použitia chémie.
       rodina Tanyasiová
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285
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0915 505 359

v Trnave a okolí

Vopred ďakujem.

KÚPIM
BYT
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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od obalových materiálov a papiera
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Zamestnanci a doktorandi z Ma-
teriálovotechnologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity 
(MTF STU) so sídlom v Trnave za-
reagovali na výzvu iniciatívy Po-
môž nemocnici a začali s výrobou 
držiakov na ochranné štíty pre na-
šich zdravotníkov.

Slovenskí lekári, sestry, záchranári 
a všetci v zdravotníctve aktuálne bo-
jujú s koronavírusom. Ich úsilie však 
komplikuje nedostatok zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by ich mali pri práci 
chrániť. Jednou z nich je ochranný štít. 
Šikovní ľudia založili iniciatívu Pomôž 
nemocnici a podujali sa takéto štíty 
pre zdravotníkov vyrábať a bezplatne 
im ich poskytovať. Peniaze na materiál 
získavajú prostredníctvom zbierky cez 
transparentný účet. Keďže väčšina čle-
nov iniciatívy pochádza z Trnavy, kde 
sa ochranné štíty aj kompletizujú, prvé 
štíty putovali práve do Trnavy, perso-
nálu filtračného stanu pred fakultnou 
nemocnicou.

Pridala sa aj MTF STU v Trnave
Zamestnanci a doktorandi z Materiá-

lovotechnologickej fakulty STU so síd-
lom v Trnave, ktorí disponujú na svojich 
pracoviskách alebo v domácnostiach 
3D tlačiarňou neváhali a rozhodli sa 
pri výrobe ochranných štítov pomôcť. 
„Aktuálne máme k dispozícii materiál, 
z ktorého by sme v krátkom čase mali 
vedieť vyrobiť približne 300 držiakov na 
ochranné štíty. Tieto by sme chceli po-
skytnúť Fakultnej nemocnici v Trnave, 
ale v prípade potreby budú poskytnuté 
iniciatíve #pomoznemocnici tam, kde 
je to najpotrebnejšie,“ hovorí člen tímu 
Ing. Dávid Michal z Ústavu výrobných 
technológií MTF STU. Obdiv a vďaka 
zo strany vedenia fakulty za zapojenie 
sa do iniciatívy podľa jeho slov patrí i 
ďalším dobrovoľníkom, konkrétne Ing. 

Matejovi Hýrošovi, Ing. Jánovi Milde-
mu, PhD. a Ing. Tomášovi Štefkovi, PhD. 
Materiál na výrobu držiakov poskytla 
MTF STU firma Advanced Engineering 
AE. Vytlačené držiaky na ochranné ští-
ty odovzdávajú členovia tímu MTF STU 
zakladateľom iniciatívy priebežne, pod-
ľa počtu vyrobených kusov. V centrále 
Pomôž nemocnici sa následne sklada-
jú všetky súčasti ochranného štítu do 
jedného celku, aby odtiaľto mohli byť 
bezplatne distribuované zdravotníkom 
po celom Slovensku.

Pomôcť v rámci 
projektu môže každý

Pomôcť nemocniciam sa dá v rámci 
tohto projektu viacerými spôsobmi:
-pomôcť je možné finančne: Cena ma-

teriálov na výrobu jedného štítu sa po-
hybuje v rozmedzí 5 eur. Na tlačiarňach, 
ktoré sa momentálne používajú, dokážu 
vyrobiť jeden štít za hodinu. Za peniaze, 
ktorými prispejete, nakúpi iniciatíva 
Pomôž nemocnici materiály na výrobu 
štítov. Za zvyšné peniaze – ak to bude 
možné, zaobstarajú ďalšie tlačiarne.
-pomôcť sa dá tlačením štítov: Ten, kto 
má doma 3D tlačiareň môže najviac po-
môcť tým, že sa pustí do tlače. Iniciatíva 
Pomôž nemocnici zabezpečí dopravu 
výtlačkov do dielne, kde štít zložia a za-
šlú do zdravotníckeho zariadenia.
-pomôcť sa dá materiálne: Môžete po-
môcť zabezpečiť materiály, akými sú 
plastové hárky do štítov, tlačový mate-
riál, molitan prípadne gumičky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pomôž nemocnici dodáva zdravotníkom ochranné štíty

Univerzita pomáha nemocniciam

Ing. Ján Milde, PhD. člen tímu zamestnancov a doktorandov MTF STU, ktorí vy-
rábajú držiaky na ochranné štíty pre zdravotníkov.                       foto zdroj MTF STU

Seniori sú v tomto období najohro-
zenejšou skupinou obyvateľov. 
Svoje príbytky by preto mali opúš-
ťať iba v nevyhnutných prípadoch. 
Situácia je veľmi náročná najmä 
pre tých, ktorí žijú osamelo, sú 
zdravotne znevýhodnení či majú 
iné obmedzenia. Prinášame mož-
nosti, ako im môžeme pomôcť.

Seniori môžu potrebovať pomoc s 
nákupmi potravín či donáškou liekov. 
Ak máte vo svojom okolí starších ľudí 
spýtajte sa, či im v tom môžete byť ná-
pomocní, prípadne či viete pomôcť v 
niečom inom. Ak na nich nemáte tele-
fonický kontakt, môžete ich navštíviť 
osobne, treba byť však opatrný a do-
držiavať všetky odporúčania na zame-
dzenie prenosu vírusového ochorenia 

COVID-19, teda mať nasadené rúško a 
držať si dostatočný aspoň dvoj metrový 
odstup.

Pomôcť môžeme 
vo viacerých oblastiach

Požiadajte seniorov, aby vám napísali 
zoznam toho, čo potrebujú. Nakúpiť im 
môžete v čase, keď zájdete do obchodu 

po vlastný nákup. Potrebné veci odo-
vzdajte seniorom pri dverách, či zaves-
te na kľučku a počkajte, kým si tašku 

prevezmú. Do domácnosti nevstupujte. 
V prípade, že budú seniori potrebovať 
lieky, je možné telefonicky kontaktovať 
lekára, ktorý ich predpíše elektronicky. 
Stačí vám potom preukaz poistenca se-
niora, na základe ktorého vám v lekárni 
lieky vydajú. Pomôcť seniorom môžete 
aj so zabezpečením obedov. Viaceré 
prevádzky pristúpili k rozvozu jedla. Se-
niorov o tejto skutočnosti môžete infor-
movať, prípadne im poskytnúť overený 
telefonický kontakt na prevádzku, ktorá 
im stravu prinesie, či poradiť ako zrea-
lizovať objednávku. Významnú úlohu 
zohráva aj šírenie osvety a dôležitých 
informácií. Prineste im vždy novinky o 
prijatých opatreniach a tiež ich upozor-
nite na opatrnosť pred rôznymi podvod-
níkmi, ak si nie sú istí, či otvoriť tomu, 
kto stojí za ich dverami, nech vás kon-

taktujú. Rovnako im dajte vedieť, že sa o 
pomoc môžu obrátiť aj na mestá či obce, 
prípadne na bezplatnú krízovú linku 
pre seniorov – napíšte im vaše telefónne 
číslo a aj ďalšie dôležité telefónne čísla, 
ktoré nájdete aj na stránkach našich no-
vín, na kartičku a upozornite ich, nech 
si ju uložia na viditeľné a ľahko dostup-
né miesto.       TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zabezpečiť seniorom môžeme nákupy, lieky i donášku obedov 
Pomoc môžeme ponúknuť aj seniorom

SPraVODaJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Pomoc ľuďom v núdzi v Trnave
Pre pomoc s nákupmi potravín 

či vyzdvihnutím liekov môžete v 
pracovných dňoch medzi 9.00 a 

11.00 h volať
na číslo 033/32 36 173

Linky pomoci 
V týchto dňoch sa mnoho ľudí oci-
tá v zložitých životných situáciách, 
kedy je každá rada dobrá. Prináša-
me prehľad telefonických liniek, kde 
odborníci dokážu pomôcť, poradiť či 
usmerniť vo viacerých oblastiach.

Pomoc a rady seniorom, ktorí sa 
ocitli v kritických životných situáciách 
budú poskytovať odborne vyškolení 
pracovníci tu:

BEZPLATNÁ KRÍZOVÁ LINKA 
PRE SENIOROV: 0800 172 500

Linka dôvery je tu pre tých, ktorí sa 
ocitli v akútnej psychickej kríze či v 
ťažkej životnej situácii:

BEZPLATNÁ LINKA DÔVERY 
NEZÁBUDKA: 0800 800 566

24 hodín denne

Rodičom, ale aj tínedžerom v krízo-
vých situáciách, ktoré si vyžadujú radu 
sociálneho mediátora, prípadne psy-
chologickú a špeciálno-pedagogickú 
intervenciu sú k dispozícii linky:

BEZPLATNÁ LINKA ZELENÁ 
LINKA: 0800 864833

od 9.00 h-18.00 h
a TELEFONICKÁ LINKA 
PODPORY: 02 4488 1649

od 9.30 h do 14.30 h

V prípade otázok ohľadom korona-
vírusu volajte niektorú z týchto liniek:

Pre verejnosť je dostupná infolinka 
Národného centra zdravotníckych 

informácií.
Odborníci na čísle:0800 221 234 

odpovedajú na otázky
24 hodín denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky – 

0917 222 682, 
novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave 

0905 903 053
ren

Pomôžme seniorom. 
foto autor InternalEye pixabay
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Zamestnanci a doktorandi z Ma-
teriálovotechnologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity 
(MTF STU) so sídlom v Trnave za-
reagovali na výzvu iniciatívy Po-
môž nemocnici a začali s výrobou 
držiakov na ochranné štíty pre na-
šich zdravotníkov.

Slovenskí lekári, sestry, záchranári 
a všetci v zdravotníctve aktuálne bo-
jujú s koronavírusom. Ich úsilie však 
komplikuje nedostatok zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by ich mali pri práci 
chrániť. Jednou z nich je ochranný štít. 
Šikovní ľudia založili iniciatívu Pomôž 
nemocnici a podujali sa takéto štíty 
pre zdravotníkov vyrábať a bezplatne 
im ich poskytovať. Peniaze na materiál 
získavajú prostredníctvom zbierky cez 
transparentný účet. Keďže väčšina čle-
nov iniciatívy pochádza z Trnavy, kde 
sa ochranné štíty aj kompletizujú, prvé 
štíty putovali práve do Trnavy, perso-
nálu filtračného stanu pred fakultnou 
nemocnicou.

Pridala sa aj MTF STU v Trnave
Zamestnanci a doktorandi z Materiá-

lovotechnologickej fakulty STU so síd-
lom v Trnave, ktorí disponujú na svojich 
pracoviskách alebo v domácnostiach 
3D tlačiarňou neváhali a rozhodli sa 
pri výrobe ochranných štítov pomôcť. 
„Aktuálne máme k dispozícii materiál, 
z ktorého by sme v krátkom čase mali 
vedieť vyrobiť približne 300 držiakov na 
ochranné štíty. Tieto by sme chceli po-
skytnúť Fakultnej nemocnici v Trnave, 
ale v prípade potreby budú poskytnuté 
iniciatíve #pomoznemocnici tam, kde 
je to najpotrebnejšie,“ hovorí člen tímu 
Ing. Dávid Michal z Ústavu výrobných 
technológií MTF STU. Obdiv a vďaka 
zo strany vedenia fakulty za zapojenie 
sa do iniciatívy podľa jeho slov patrí i 
ďalším dobrovoľníkom, konkrétne Ing. 

Matejovi Hýrošovi, Ing. Jánovi Milde-
mu, PhD. a Ing. Tomášovi Štefkovi, PhD. 
Materiál na výrobu držiakov poskytla 
MTF STU firma Advanced Engineering 
AE. Vytlačené držiaky na ochranné ští-
ty odovzdávajú členovia tímu MTF STU 
zakladateľom iniciatívy priebežne, pod-
ľa počtu vyrobených kusov. V centrále 
Pomôž nemocnici sa následne sklada-
jú všetky súčasti ochranného štítu do 
jedného celku, aby odtiaľto mohli byť 
bezplatne distribuované zdravotníkom 
po celom Slovensku.

Pomôcť v rámci 
projektu môže každý

Pomôcť nemocniciam sa dá v rámci 
tohto projektu viacerými spôsobmi:
-pomôcť je možné finančne: Cena ma-

teriálov na výrobu jedného štítu sa po-
hybuje v rozmedzí 5 eur. Na tlačiarňach, 
ktoré sa momentálne používajú, dokážu 
vyrobiť jeden štít za hodinu. Za peniaze, 
ktorými prispejete, nakúpi iniciatíva 
Pomôž nemocnici materiály na výrobu 
štítov. Za zvyšné peniaze – ak to bude 
možné, zaobstarajú ďalšie tlačiarne.
-pomôcť sa dá tlačením štítov: Ten, kto 
má doma 3D tlačiareň môže najviac po-
môcť tým, že sa pustí do tlače. Iniciatíva 
Pomôž nemocnici zabezpečí dopravu 
výtlačkov do dielne, kde štít zložia a za-
šlú do zdravotníckeho zariadenia.
-pomôcť sa dá materiálne: Môžete po-
môcť zabezpečiť materiály, akými sú 
plastové hárky do štítov, tlačový mate-
riál, molitan prípadne gumičky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pomôž nemocnici dodáva zdravotníkom ochranné štíty

Univerzita pomáha nemocniciam

Ing. Ján Milde, PhD. člen tímu zamestnancov a doktorandov MTF STU, ktorí vy-
rábajú držiaky na ochranné štíty pre zdravotníkov.                       foto zdroj MTF STU

Seniori sú v tomto období najohro-
zenejšou skupinou obyvateľov. 
Svoje príbytky by preto mali opúš-
ťať iba v nevyhnutných prípadoch. 
Situácia je veľmi náročná najmä 
pre tých, ktorí žijú osamelo, sú 
zdravotne znevýhodnení či majú 
iné obmedzenia. Prinášame mož-
nosti, ako im môžeme pomôcť.

Seniori môžu potrebovať pomoc s 
nákupmi potravín či donáškou liekov. 
Ak máte vo svojom okolí starších ľudí 
spýtajte sa, či im v tom môžete byť ná-
pomocní, prípadne či viete pomôcť v 
niečom inom. Ak na nich nemáte tele-
fonický kontakt, môžete ich navštíviť 
osobne, treba byť však opatrný a do-
držiavať všetky odporúčania na zame-
dzenie prenosu vírusového ochorenia 

COVID-19, teda mať nasadené rúško a 
držať si dostatočný aspoň dvoj metrový 
odstup.

Pomôcť môžeme 
vo viacerých oblastiach

Požiadajte seniorov, aby vám napísali 
zoznam toho, čo potrebujú. Nakúpiť im 
môžete v čase, keď zájdete do obchodu 

po vlastný nákup. Potrebné veci odo-
vzdajte seniorom pri dverách, či zaves-
te na kľučku a počkajte, kým si tašku 

prevezmú. Do domácnosti nevstupujte. 
V prípade, že budú seniori potrebovať 
lieky, je možné telefonicky kontaktovať 
lekára, ktorý ich predpíše elektronicky. 
Stačí vám potom preukaz poistenca se-
niora, na základe ktorého vám v lekárni 
lieky vydajú. Pomôcť seniorom môžete 
aj so zabezpečením obedov. Viaceré 
prevádzky pristúpili k rozvozu jedla. Se-
niorov o tejto skutočnosti môžete infor-
movať, prípadne im poskytnúť overený 
telefonický kontakt na prevádzku, ktorá 
im stravu prinesie, či poradiť ako zrea-
lizovať objednávku. Významnú úlohu 
zohráva aj šírenie osvety a dôležitých 
informácií. Prineste im vždy novinky o 
prijatých opatreniach a tiež ich upozor-
nite na opatrnosť pred rôznymi podvod-
níkmi, ak si nie sú istí, či otvoriť tomu, 
kto stojí za ich dverami, nech vás kon-

taktujú. Rovnako im dajte vedieť, že sa o 
pomoc môžu obrátiť aj na mestá či obce, 
prípadne na bezplatnú krízovú linku 
pre seniorov – napíšte im vaše telefónne 
číslo a aj ďalšie dôležité telefónne čísla, 
ktoré nájdete aj na stránkach našich no-
vín, na kartičku a upozornite ich, nech 
si ju uložia na viditeľné a ľahko dostup-
né miesto.       TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zabezpečiť seniorom môžeme nákupy, lieky i donášku obedov 
Pomoc môžeme ponúknuť aj seniorom

Pomoc ľuďom v núdzi v Trnave
Pre pomoc s nákupmi potravín 

či vyzdvihnutím liekov môžete v 
pracovných dňoch medzi 9.00 a 

11.00 h volať
na číslo 033/32 36 173

Linky pomoci 
V týchto dňoch sa mnoho ľudí oci-
tá v zložitých životných situáciách, 
kedy je každá rada dobrá. Prináša-
me prehľad telefonických liniek, kde 
odborníci dokážu pomôcť, poradiť či 
usmerniť vo viacerých oblastiach.

Pomoc a rady seniorom, ktorí sa 
ocitli v kritických životných situáciách 
budú poskytovať odborne vyškolení 
pracovníci tu:

BEZPLATNÁ KRÍZOVÁ LINKA 
PRE SENIOROV: 0800 172 500

Linka dôvery je tu pre tých, ktorí sa 
ocitli v akútnej psychickej kríze či v 
ťažkej životnej situácii:

BEZPLATNÁ LINKA DÔVERY 
NEZÁBUDKA: 0800 800 566

24 hodín denne

Rodičom, ale aj tínedžerom v krízo-
vých situáciách, ktoré si vyžadujú radu 
sociálneho mediátora, prípadne psy-
chologickú a špeciálno-pedagogickú 
intervenciu sú k dispozícii linky:

BEZPLATNÁ LINKA ZELENÁ 
LINKA: 0800 864833

od 9.00 h-18.00 h
a TELEFONICKÁ LINKA 
PODPORY: 02 4488 1649

od 9.30 h do 14.30 h

V prípade otázok ohľadom korona-
vírusu volajte niektorú z týchto liniek:

Pre verejnosť je dostupná infolinka 
Národného centra zdravotníckych 

informácií.
Odborníci na čísle:0800 221 234 

odpovedajú na otázky
24 hodín denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky – 

0917 222 682, 
novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave 

0905 903 053
ren

Pomôžme seniorom. 
foto autor InternalEye pixabay
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

0
8

-0
0

0
6

 t
t

0
2

zemnepracetrnavasro@gmail.com • www.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

BAGER UNC - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm
 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t - DOVOZ ŠTRKU
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t

BEMAT, spol. s r. o.

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

v v v
0940 621 251 v c
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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Trstínska cesta 20, Trnava (smer Senica)
0918 877 578

www.zahradnictvobega.sk | info@zahradnictvobega.sk
Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 | Sobota 8.00 – 18.00

V ponuke nový tovar okrasných
drevín, jahôd, sadzbových
zemiakov, ovocných stromčekov,

drobného ovocia, trvaliek,

široký výber hnojív, zeminy a kôry.

Predaj okrasného a prírodného kameňa,

štrkov, zeminy, obklady a dlažby,

 palisády, obrubníky...

NÁVRHY REALIZÁCIE A ÚDRŽ Y ZÁHRAD

predajná plocha 5000 m2
predajná plocha 5000 m2

MÁME OTVORENÉ
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